Charta Naší školy Praha
příloha Školního řádu Naší školy, která shrnuje oblasti práv, povinnosti a zákazů
každý žák Naší školy je s Chartou seznámen, co nejdříve
každý žák bez výjimky je povinnen chartu dodržovat

Oblast práv
Každý žák Naší školy má právo:
● být ve škole vzděláván průvodci i spolužáky
● učit se v bezpečných podmínkách
● být včas informován o svém pokroku, výsledcích i případných problémech
● být veden k efektivnímu a smysluplnému řešení problémů a překážek
souvisejících s učením
● být veden k efektivnímu a smysluplnému řešení problémů a překážek
souvisejících se vztahy a životem ve škole
● vyjádřit se k hodnocení svého vzdělávání a ke všem dalším podstatným
záležitostem týkajícím se vzdělávání a fungování Naší školy
● být chráněn před všemi formami ponižování, diskriminace a násilí
● hlasovat, jezdit na výjezdy a nosit školní třičko (po splnění Klíčků)
● podílet se na tvorbě práv a povinností platných v celé škole
● říct si o pomoc

Každý žák Naší školy má povinnost:
● dodržovat školní řád a jeho přílohy včetně této Charty
● co nejdříve se pokusit splnit zkoušku Klíčků - dle pravidel pro jeho věkovou skupinu
● účastnit se vzdělávání v rozsahu daném rozvrhem a účastnit se aktivit, které budou
školou označeny jako povinné (např. Daily Mile) nebo ke kterým se sám předem
přihlásil
● chodit do školy a na jednotlivé hodiny výuky včas; pokud přijde do školy před 8:15 a
vždy, když odchází, musí zapsat čas příchodu/odchodu
● před začátkem vyučovací hodiny sedět na svém místě a mít připravené pomůcky
● během výuky se aktivně učit a neomezovat v učení ostatní
● plnit pokyny průvodců a dalších pracovníků školy
● využívat prostory a vybavení školy tak, aby nedocházelo k jejich poškození
● informovat průvodce o ztrátě či poškození vlastní věci i školního vybavení
● nechávat o přestávkách dveře do tříd otevřené
● dodržovat čtyři základní pravidla společného soužití:
○ Ruka nahoře. Když průvodce nebo dítě drží ruku nahoře, dává najevo, že
chce hovořit nebo chce, aby bylo ticho. Ostatní dají ruku také nahoru, nebo
aspoň zmlknou.
○ Mluví jeden. Nezačneme mluvit ke skupině, dokud mluví někdo jiný. O slovo
se zpravidla hlásíme - neskáčeme druhým lidem do řeči.
○ Pravidlo STOP. Řekni "STOP" a vysvětli, co ti vadí. Druhý má povinnost
okamžitě přestat. Pokud se tak nestane, popros průvodce o pomoc.

○

●

●

Mobil není vidět, pokud ses nedomluvil/a s průvodcem na použití mobilu ze
závažných důvodů nebo k výuce.
dodržovat následující opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví:
○ informovat průvodce o vstupu neznámých osob do budovy školy
○ hlásit průvodci každý úraz žáka, ke kterému dojde v budově školy nebo při
školní akci
○ dodržovat všechna poučení o bezpečnosti, ochraně zdraví a požární ochraně
v budově školy, tělocvičně a při školních akcích
○ dbát pokynů průvodců při školních akcích, řídit se pravidly silničního provozu
při pohybu po veřejných komunikacích a v případě konání výjezdů, škol v
přírodě či lyžařských kurzů se řídit také zvláštními pravidly, které platí pro tyto
akce
vyvarovat se následujícího jednání, které je výslovně zakázané:
○ vzdalovat se během vyučování či účasti ve školní družině (klubu) z budovy
školy či místa konání školní akce bez výslovného souhlasu průvodce
○ poškozovat dobré jméno školy
○ činit násilí, ponižování či zesměšňování
○ nosit do školy či na školní akci cenné věci nebo větší finanční hotovost
○ nosit do školy či na školní akci věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz
○ nosit do školy či na školní akci zbraně jakéhokoliv druhu či makety střelných
zbraní včetně hraček
○ nosit do školy či na školní akci literaturu či jiné materiály s pornografickým
obsahem, materiály obsahující propagaci násilí či hnutí směřující k rasové či
jiné nesnášenlivosti nebo takové materiály, které jsou způsobilé jiným
způsobem ohrozit mravní výchovu dětí
○ nosit do školy či na školní akci alkohol, drogy nebo jiné návykové látky, včetně
tabákových výrobků
○ chodit do školy nebo se účastnit školní akce pod vlivem alkoholu, drog nebo
jiné návykové látky

Nedodržování povinností popsané v tomto odstavci (porušování uvedených zákazů) je
považováno za hrubé porušení školního řádu Naší školy. Po zvážení závažnosti takové
situace může být situace řešena ředitelem školy nebo jiným pracovníkem školy v součinnosti
se zdravotnickou službou, Policií ČR nebo odborem sociálně právní ochrany dětí.
Poslední důsledek nedodržování výše popsaných povinností žáků, který může nastat, je
ztráta práva žáka být právoplatnou součástí Naší školy. V takovém případě dojde k dohodě
se zákonnými zástupci o rozvázání smlouvy o vzdělávání.

